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För mig blir naturens cykler också en bild 
för hur livet kan kännas, upplevas och vara. 
Allas våra liv är annorlunda. Vinterns mör-
ker och ruggighet är olika för oss alla. Men 
så ser jag att runt mig får naturen kraft, det 
frusna och döda får liv ”då gräs och gröda 
gror”. Och jag tänker ”det gäller ju också 
i mitt liv”. Det är som att Gud låter våra 
”livsårstider” avlösa varandra i våra liv. Att 
det liksom blir lite lättare att leva i pande-
mitid med isolering och restriktioner då 
Gud ”Med blid och livlig värma till allt, som 
varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir 
återfött”.

Men i vad grundar jag påståendet att Gud 
ligger bakom detta? I en vers 4 – som vi 
tyvärr inte sjunger så ofta – finns svaret. 
O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld.  
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes 
köld. 
Giv kärlek åt det hjärta, som ingen kärlek får. 
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt 
förmår.”

Betraktelse Den blomstertid nu kommer

Psalmen är en bön om att sorg och 
smärta ska vändas bort, och om kärlek 
då vi inte upplever den. Grunden till det 
är påskens skeende där Jesus – Glädje-
solen – frälser/räddar oss till det. 

Min poäng är att då vi i vårtid/som-
martid sjunger ”Den blomstertid nu 
kommer” och går ut i naturen kan vi likt 
Carl von Linné – som utformade och 
lade grunden till den moderna syste-
matiken som grupperar växter och djur 
i verket Systema Naturae – konstatera: 
”Jag såg liksom Gud på ryggen, jag his-
nade”. 

Alltså, ”Den blomstertid nu kommer” 
visar på Gud som en verklighet och 
Skapare. I naturens skiften får jag på-
minnas om det och uppleva det så starkt 
att det påverkar mitt liv! Gud som har 
startat upp allt följer upp och tar ansvar 
för sin skapelse här och nu.

/Claes Vetterlein, präst
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 Följ oss i sociala medier!
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Snöstorp 
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02 
Präst Jonas Kennerö  17 97 60 
Präst Nils Gunnar Juelsson  17 97 51  
Diakoniassistent Rose-Marie Kuchler  17 97 26 
Kyrkomusiker Göran Persson  17 97 28 
Kyrkomusiker Stefan Wikrén 070-412 00 37 
Förs. värdinna Anneli Moberg  17 97 29 
Pastorsadjunkt Andreas Sundelid 17 97 45

Vallås 
Präst Stellan Bengtsson  17 97 30 
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 
Kyrkomusiker Lena Nielsen  17 97 32 
Förs. värdinna Mona Andreasson 17 97 35

Breared 
Präst Martin Bengtsson  17 97 62 
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 
Kyrkomusiker Ann Möllerström  17 97 52 
Förs. värdinna Hayat Alkass 17 97 54

Fyllinge 
Präst Allan Svensson  17 97 40 
Diakoniassistent Maria Andersson  17 97 41 
Kyrkomusiker Jessica Agbrant  17 97 42 
Förs. värdinna Ban Shamun  17 97 46

Eldsbergabygden 
Präst Claes Vetterlein  17 97 66 
Präst Allan Svensson  17 97 40 
Diakon Anna Lindgren 17 97 64  
Förs. värdinna Monabritt Petterson  17 97 65 
Kyrkomusiker Margaretha Lööf 073-9065941

Ekonom Pernilla Friberg  17 97 07

Kyrkogårdsärenden Anki Tenggren  17 97 19 (säkrast må-fr, 10-12)

Kyrkorådets ordförande Göran Göransson  070-171 96 90 
E-post: gk.goransson@spray.se

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde. Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år  
och distribueras till alla hushåll i församlingen. Nästa blad beräknas utkomma kring 
den 1 sep 2021. Manusstopp: 13 juni 2021. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen i Snöstorp våren 2020 när församlingsvärdinnorna fick göra 
lite andra sysslor. Foto: A-L Bengtsson 
Tryck: Printografen AB i Halmstad, Svanenlicensierat sedan 1999.

E-post snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida svenskakyrkan.se/
snostorp Facebook, Youtube Snöstorps församling  
Instagram snostorpsforsamling Swishnummer 123 690 03 02

Den gångna vintern har för många 
på olika sätt verkligen varit mörk, 
tung och ruggig. Pandemitid har 

tärt på relationer, livsmening, jobb och 
ekonomi. Kanske har livet i sig känts 
mörkt och mödosamt. Frågan ”har Gud 
glömt bort oss?” har ställts av många. Men 
så, plötsligt, hör vi de välkända orden:

Den blomstertid nu kommer med lust och  
fägring stor: 
du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda 
gror. 
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött, 
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

Ord som många känner igen – ja, kanske 
rent av kan utantill – men har vi funderat 
på vad de handlar om? När jag sjunger 
psalmen tänker jag att författaren Israel 
Kolmodin (1643-1709 präst, professor  
och riksdagsman) vill förmedla att Gud 
kallar oss till sig med löfte om att vintern 
är förbi och att vår med efterföljande 
sommar är på väg.    

Efter vinter både ser och känner vi våren och den begynnande sommaren.  
För många är vintern med ruggigt väder och mörker tung och svår; när så  
våren kommer och vintern släpper sitt grepp är det som att livet kommer åter.

Snöstorps församling Snöstorps församling 
Prästvägen 74, 302 63 HalmstadPrästvägen 74, 302 63 Halmstad
Församlingsexpedition, Församlingsexpedition, 
bokningar  17 97 00bokningar  17 97 00
Kyrkogårdsexpeditionen  17 97 81 Kyrkogårdsexpeditionen  17 97 81 

Släktforskningsärenden hänvisas  Släktforskningsärenden hänvisas  
till Landsarkivet i Lund  till Landsarkivet i Lund  
010-476 82 00010-476 82 00
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Nyfiken på konfirmation?
Är du född 2007 ? Då kommer du få en inbjudan till konfirmation i mitten av maj.

Drop-in dop!
Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer, kommer vi till dig 
som gett oss livet, kommer vi till dig som gett oss livet.

Så lyder första versen på psalm 383 i vår psalmbok. En fin sammanfattning av 
dopet. Gud har skapat allting, Gud har gett oss livet. Det nyfödda barnet läm-
nas i Guds omsorg. Bilden av barnet som döps är den vi ser mest. Men dopet 
har ingen åldersgräns och vi döper både ungdomar och vuxna regelbundet. 
Den tid vi lever i nu är svår att planera. Vi vill så gärna veta hur livet ser ut 
om en månad eller två. För dig som vill döpas, eller som har ett barn som ni 
önskar döpa men har svårt att planera och boka in erbjuder vi nu Drop-in dop. 
Den 18/9 kl 10-15 är ni välkomna till Snöstorp. Anmälan sker på expeditionen, 
där möts ni av personal som hjälper er tillrätta. När anmälan är gjord, är ni 
välkomna till kyrkan, eller kanske vi rent av kan vara utomhus i Prästgårds-
trädgården? Vädret och era önskemål avgör.

Kristin Lidell/IKON

Har du inte fått någon inbjudan?
Det kan bero på att du inte är medlem/
döpt i Svenska kyrkan och då kommer 
ingen inbjudan automatiskt. Du är givetvis 
välkommen att anmäla dig ändå och bli 
döpt under din konfirmandtid. 
Ring så löser vi det! 
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Foto: Alex Giacomini/IKON
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Askgravlund i Eldsberga
Nu har arbetet  med att anlägga en askgravlund på Eldsberga 
kyrkogård inletts. Den kommer att vara belägen på norra sidan av 
kyrkogården. På illustrationen ser vi de tre stora minnesstenarna 
där plaketter med de gravsattas namn kommer att sättas upp. På ena 
sidan av minnesstenarna ska ljusbehållare placeras och på andra sidan 
kommer det finnas plats för blomvaser. 
En askgravlund är ett alternativ där gravsättningen av aska efter den 
avlidna sker inom ett gemensamt gravsättningsområde. Mer likt en 
minneslund men av mindre anonym karaktär då de anhöriga tillåts 
vara med vid gravsättning. 

Design: Charlotte Nilsson

Askgravlunden 27 april. Foto: Anna-Maria CarlweFoto: Anna-Maria Carlwe

Mariakyrkans tak
Solen ger energi. Inte bara till växter och till sinnet.  
På Mariakyrkans tak läggs nu solpanel för att tillgodogöra oss  
energi. Planeringen med detta började redan för ett par år sedan 
och i samband med en mindre renovering av taket och andra  
plåtarbeten integrerades arbetet med solpanelerna. Med dessa på 
plats beräknas besparingen bli 38 000 kr om året. 

Svenska kyrkan har ett klimatansvar och församlingen har tagit 
beslut om ett sjuårigt energibesparingsprojekt. Vi hoppas på att 
snart kunna förse fler byggnader med solpanel.

 ”Sol ute, sol inne.
 Sol i hjärtat, sol i sinne”

Kyrkogård och fastighet

Foton: Jan Grundström
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Tönnersjö kyrka får nygammalt golv
Under några år har man märkt föränd-
ringar och slitage i det gamla trägolvet 
i Tönnersjö kyrka. Det upptäcktes 
trämask i plankorna och när golvet  
undersöktes ordentligt och mätningar 
gjordes, visade det sig att golvet var i 
sämre skick än man trodde. 
Under en renovering av koret 1997, 
togs det gamla tegelgolvet fram i koret, 
men man visste inte hur mycket tegel 
som låg kvar under trägolvet i själva 
kyrksalen. Men tanken fanns på att ta 
fram det gamla tegelgolvet även här. 

I oktober 2020 påbörjades ett stort 
arbete med att renovera golvet. Först 
plockades all inredning bort och orgel, 
predikstol och andra föremål som inte 
kunde flyttas täcktes över. 
Sen frilades tegelgolvet bit för bit då 
träplankorna plockades bort. Man 
fann en stor mängd tegelsten som nu 
kommer att täcka en del av golvet igen, 
även om komplettering med nytt tegel 
behövs. 

I samband med den omfattande reno-
veringen lyftes en bit av sedan länge 

gömd historia fram. Mursten från den 
forna kyrkportens öppning hittades. Ca en 
kvadratmeter på golvet kommer att täckas 
av en tjock glasskiva för att visa de gamla 
delarna.

Ja, renoveringen har under vintern 
genomgått olika faser och nu börjar 
man skönja ett färdigställande. De gamla 
stenarna som plockades fram kommer att 
återanvändas, troligtvis i kyrkans mitt-
gång. 

Tanken är nu att kyrkbänkarna kommer 
att placeras ut och stå fritt i kyrksalen för 
att möjliggöra ommöblering som passar 
olika former av gudstjänster och musik- 
evenemang. En cafédel kommer att 
inredas till höger om ingången för mindre 
sällskap som önskar stanna kvar en stund 
efter en förrättning eller gudstjänst. 

I skrivande stund kan vi inte utlova datum 
för en nyinvigning, troligtvis till hösten. 
Men den 20 juni firas mässa för första 
gången efter renoveringen. Välkommen!

29 okt 2020. Bit för bit blottläggs 
kyrkans tegelgolv

5 nov 2020. Tegelstenar från förr

5 nov 2020. Gamla murstenar 
kommer fram

Foto: Anna-Lena Bengtsson

Foto: Anna Kylmä

Foto: Magnus Olausson Kronholm

Foto: Magnus Olausson Kronholm

6 april 2021. Underlagsarbetet är klart. Nu återstår stenläggningen med nytt och gammalt tegel innan inredningen sätts på plats.
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Barn  har fått hämta pysselpåsar 

Promenader av olika slag

Påminnelser om att  
hålla avstånd

Körsång vid äldreboende

Jobbat hemifrån

Filminspelning  
av drama

Svenska kyrkan - mer än du tror 
Under det gångna året har vi fått tänka om, tänka nytt och tänka om igen. 
Trots allt jobbigt, har det varit ett lärorikt år och vi har alla verkligen fått lära oss att ”tänka utanför boxen” 
för att hitta nya sätt att mötas. Det har arrangerats utomhusvandringar, digitala körövningar, vi har gjort 
filminspelningar och direktsänt gudstjänster. Några av kyrkorna har stått öppna med någon från diakonin, 
präst, eller annan personal tillgänglig för samtal och bön. Vi har med teknikens hjälp kunnat arbeta hemifrån 
till viss del, och tekniken har även underlättat för själavårdande samtal, digitala möten med förtroendevalda 
och konfirmandundervisning online. Den konsertlystne har kunnat boka en enskild menykonsert och barn har 
kunnat hämta pysselpåsar eller tagit del av pysselfilmer online. Ja vi har fått tänka om och tänka nytt. Kanske 
har du träffat en församlingsvärdinna med planteringsspaden i högsta hugg? Eller en pedagog som glatt delat 
ut presentpåsar till våra äldre? Vi har alla fått hjälpas åt med andra uppgifter än vad vi är vana vid. 
Under året har vi även kunnat genomföra renoveringar i några av våra annars alltid upptagna lokaler. 
Nu stundar sommaren och när omständigheterna tillåter öppnar vi upp för att mötas, bl a på våra olika  
sommarcaféer. Hoppas att vi ses! 

Fikastopp  
vid cykelbanan

vå
r 2

020
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Musik, digitalt 
men även live vid menykonserterPromenader av olika slag

Själavård
via Facetime

Utkörning av kaffebröd

Församlingsbor har stickat 
tossor till dopbarnen

Nybakad fika 
innan leverans  

Digitala gudstjänster

Jobbat hemifrån

Filminspelning  
av drama

Uppvaktning  
av jubilarer

vår 2021

Musik vid sommarcafé

Barnvagnspromenader

Ett axplock av bilder under året
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STÖRNING
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SÖKAREN
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OCH DAG
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OCH GLOR

GENMÄLE

GICK BRA & 
VANN ÖVER

1010

MATBRÖD
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TRAVER-
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GISTNA

STÄLLS 
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KONTAKT

STÄLLDE UPP                              
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Från Psaltaren: Du gjorde månen, som visar 
årets tider, och ..... ... ... ... ... ..... .. ...

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

HÄNDER BAND
LOS 

ANGELES
BÄR BÄR RULLA

LITEN  
ENSEMBLE

MELLAN RE 
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FÖRSTÖRT 
& VILODAG

GÅR FRÅN 
HJÄRTAT

SKÄREN

PÅSFOR-
MIG VÄSKA

UTSTOD 
OCH HÅLL
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NÄMND EL-
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SKÖNJDE
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UNDER-
JORDISK 
VÄXTDEL

VEGETA-
RISK 

MATRÄTT

KÄRL EL-
LER LITEN 
GRÖNSAK

FOT-
PLATTA

SNIDADE

SATSDEL 
ELLER 
JAMES 
BOND

RÄTT

BÖRJADE     
I AGUN-
NARYD

FÅR DRA

HUNDRA 
KVADRAT-

METER

GJORT 
INTRYCK

ARGU-
MENTERA 
IVRIGT

REKLAM

VERKA
KORRODE-
RAR ELLER 

BRYNER

KROPPSDELAR                        
ELLER EKAR

ÖKA ELLER GÖR BORD-
TENNISRACKETAR

UTBILDAS PÅ 
HANDELSHÖGSKOLA

KRUKVÄXT 
MED 

KÖTTIGA 
OCH 

TAGGIGA 
BLAD

POPULÄRT 
FRÅGE-
SPEL PÅ            
80-TALET

Korsord

När du löst något av korsorden, skicka in det som står i de tonade rutorna tillsammans med ditt namn och adress till: 
Snöstorps församling, Prästvägen 74, 302 63 Halmstad Det går även bra att mejla svaret till  
anna-lena.bengtsson@svenskakyrkan.se. Vi vill ha ditt svar senast den 31 aug 2021. Bland de inkomna rätta svaren 
dras 1:a-3:e pris på vart och ett av korsorden. Vinsterna består av presentkort som kan användas på något av våra 
bokbord. Vinnarna kontaktas via post. Lycka till! 
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Inför sommaren funderar vi på hur vi 
kan starta upp verksamhet igen. Vi 
räknar med att sommarcaféerna ska 

kunna bedrivas i sommar, vi anpassar 
så rådande restriktioner ska kunna 
följas. I Snöstorp t ex förlängs tiden 
och ni är välkomna när ni vill under 
tiden 13.30 – 16.30, dessutom utökar 
vi till varje vecka. Allt för att så många 
som möjligt ska kunna komma, men att 
vi inte ska behöva trängas. Som förra 
sommaren är vi utomhus, vid regn blir 
det inställt.

Under det senaste året har vi filmat 
och direktsänt gudstjänster från våra 
kyrkor. Inför sommaren hoppas jag att 
gudstjänster kommer bli tillgängliga 
för fler än 8, då är ni välkomna att 
komma till kyrkorna igen för att fira 
gudstjänst på plats. Vi kommer inte 
att sluta med våra filmade andakter, 
dock så kommer de inte dyka upp lika 
frekvent längre. När annan verksam-
het startar upp behövs arbetstiden till 

Händer i församlingen

Foto: Hanna Attåsen 

annat. Det har varit väldigt roligt att 
jobba med detta och vi har lärt oss så 
mycket om kamera- och ljudteknik, 
rättigheter kring hur och vad som får 
filmas m m, något som vi har glädje och 
nytta av i framtiden.

Vi har passat på att uppdatera lite i 
våra byggnader, bl a har fönster bytts 
ut och ventilation uppdaterats i salarna 
i församlingsgården i Snöstorp. Vi 
renoverar handikapptoaletten i Vallås-
kyrkan, ventilation i församlingshem-
met i Trönninge byggs ut och blir mer 
effektiv. Arbetet med golvet i Tönnersjö 
kyrka är stort och spännande!

Komminister Nils Gunnar Juelsson, 
”Nisse”, har sökt och fått en kyrkoher-
detjänst i småländska Bredaryd. Efter 
nästan exakt 10 år som komminister i 
Breared, följt av ungdomsprästtjänst i 
församlingen tackar vi Nisse för den 
här tiden och önskar honom lycka till i 
sin nya tjänst. Nisse avtackas vid guds-

tjänsten i Snöstorps kyrka den 6 juni. 
Även Anna Kylmä, fastighetssamord-
nare, kantor Jasmine Arnesson och 
kyrkogårdsarbetare Pia Olander har 
slutat sina tjänster och vi tackar för 
det arbete de gjort här och önskar 
lycka till på kommande uppdrag.

Nu får vi vända ansiktet mot ljuset 
och låta solen värma i ansiktet. 
Glad sommar och Guds rika välsignelse 
önskar jag er!
/kyrkoherde Anna-Maria Carlwe

INTE NER

KALLA PÅ

ÄR KALL

BEKYMRAD

STRÖ UT 
FRÖN

SOMMAR-
STÄLLE PÅ 
LANDET

NORGES 
HUVUD-
STAD

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

FÖRE

BRUKAR 
VARGAR

GÖR VÄRK

VATTEN-
DRAG

PÅ DEN 
HAR MAN 
SÄNKT 
PRISET

LÄMNAR 
INTE I 
FRED 

ELLER TILL-
SPETSAD 
MINDRE 

TRÄDSTAM

KAN MAN 
GÖRA AV 
POTATIS

PÄR DAHL

GÖRA EN 
BRASA

FÖDS DET 
BARN PÅ

Bygg ihop ett ord av bokstäverna 
i de tonade rutorna och skicka in 
för att vara med i utlottningen av 
vinster. Se adress på sid 8.

Ledtråd: Här är det skönt att vara en varm 
sommardag. 

Korsord för de yngre



10

Söndag 23 maj Pingstdagen
Snöstorps kyrka 11.00 Andakt
Vallåskyrkan 18.00 Andakt
Breareds kyrka 16.00 Andakt
Mariakyrkan 10.00 och 11.00 Andakter
Trönninge kyrka 10.00 och 11.00 Andakter

Lördag 29 maj 
Snöstorps kyrka Konfirmationer

Söndag 30 maj Hel. trefaldighets dag
Vallåskyrkan 9.30 Andakt
Mariakyrkan 10.00 och 11.00 Andakter
Eldsberga kyrka 10.00 och 11.00  Andakter
Snöstorps kyrka 11.00 Andakt
Breareds kyrka 16.00 Andakt

Lördag 5 juni 
Breareds kyrka Konfirmation

Söndag 6 juni 1 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Mässa
Mariakyrkan 14.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa

Söndag 13 juni 2 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

Söndag 20 juni 3 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa

Lördag 26 juni Midsommardagen
Snöstorp 11.00 Friluftsgudstjänst i präst- 
gårdens trädgård
Mariakyrkan 10.00 Högmässa

Söndag 27 juni  Johannes döpares dag 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst

Onsdag 30 juni 
Breareds kyrka 18.00 Veckomässa

Lördag 3 juli 
Snöstorps kyrka Konfirmation
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön

Söndag 4 juli Apostladagen
Vallåskyrkan 18.00 Musik
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka Konfirmationer

Onsdag 7 juli 
Esmareds kapell 18.00 Veckomässa

Lördag 10 juli 
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön

Söndag 11 juli 6 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Mariakyrkan 14.00 Gudstjänst

Onsdag 14 juli 
Mariakyrkan 18.00 Veckomässa 

Lördag 17 juli 
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön

Söndag 18 juli Kristi förklarings dag
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Esmareds kapell 14 .00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

Onsdag 21 juli 
Eldsberga kyrka 18.00 Veckomässa

Lördag 24 juli
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön

Söndag 25 juli 8 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 17.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 14.00 Mässa

Onsdag 28 juli
Mariakyrkan 18.00 Veckomässa

Lördag 31 juli 
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön

Söndag 1 augusti 9 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breared 17.00 Friluftsgudstjänst i Lurehus,  
vid regn inställt. Lurehus ligger ca 12 km från  
Simlångsdalen. Kör mot Mahult och sväng vänster 
mot Ryaberg och därefter häger mot Torup, ca 4 km.  
(Kontakt Ann Möllerström 035-17 97 52)
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Onsdag 4 augusti 
Vallåskyrkan 18.00 Veckomässa 

Söndag 8 augusti 10 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Onsdag 11 augusti 
Trönninge kyrka  18.00 Veckomässa

Söndag 15 augusti 11 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst

Onsdag 18 augusti 
Tönnersjö kyrka 18.00 Veckomässa

Söndag 22 augusti 12 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa 

Söndag 29 augusti 13 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Gudstjänster i kyrkorna 
Vi vet inte när vi kan komma igång med att fira gudstjänst på vanligt sätt igen. När samhället 
öppnar upp återgår vi till vanliga gudstjänster. Ta del av färsk information på vår hemsida, 
våra anslagstavlor och predikoturerna i Hallandsposten. Vi följer myndigheternas satta regler 
om max antal personer.  
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Kyrktaxi till och från närmaste kyrka där gudstjänst firas, kan  beställas på telefon 21 80 00. Detta gäller 
församlingsmedlemmar som genom handikapp/ålder har svårt för att ta sig till kyrkan
............................................................................................................................. 
Gudstjänster/andakter på äldreboenden Vi avvaktar för närvarande med dessa gudstjänster
.............................................................................................................................
Tjänstgörande präst Vänligen se hemsidan, kyrkappen ”Kyrkguiden” eller Hallandspostens predikoturer
.............................................................................................................................
Swishnummer 123 690 03 02 Ange vad insättningen avser i meddelanderaden

INFO

Se livestreamade gudstjänster och förinspelade andakter i vår digitala kyrka! 
Du hittar dem på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/snostorp/digitala-kyrkan, eller Facebooksidan samt 
på vår YouTubekanal (sök på Snöstorps församling). På YouTube endast förinspelat. 

DIGITALA KYRKAN

SE ÄVEN

Eldsberga församlingshem kl 14.00-16.00 
Tisdagar 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 3 aug, 17 aug

Trönninge församlingshem kl 14.00-16.00 
Tisdagar 15 juni, 29 juni, 13 juli, 27 juli, 10 aug, 24 aug

Vallåskyrkan kl 10.30-11.30 
Varje onsdag 16 juni-11 augusti 

Mariakyrkan kl 14.00-16.00  
Onsdagar 9 juni, 23 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augusti. 

Sommarkyrka i Esmareds kapell kl 13.00-17.00 
Onsdag-söndag 7-25 juli 

Snöstorps prästgård kl 13.30-16.30 
Varje torsdag 24 juni -12 augusti  

Sommarcaféerna avslutas i Snöstorps hembygdsgård  
onsdagen den 18 augusti kl 14.00-17.00 

CAFÉERSommar-Sommar-

20
21

i Snöstorps församling

Välkommen till våra olika sommarcaféer.  
Vi sitter utomhus, håller ett omtänksamt avstånd till varandra och följer  
myndigheternas råd och restriktioner. Vid regn inställt.

Foto: Anna-Lena Bengtsson



Du är inte ensam 
Vi fortsätter med inköp av livs- 
medel och mediciner till risk-
grupper så länge behovet finns. 
Corona eller ej-du är alltid  
välkommen för samtal! 
Ring 035-17 97 00, så svarar vi 
på dina frågor eller slussar vidare 
till rätt person. 

Rösta i kyrkovalet 
19 sept

”BABYFILTEN””BABYFILTEN”
Ett STORT TACK till alla er som har  
bidragit till babyfiltprojektet!

296 rutor har kommit in som blir till 18 små 
filtar. Tio filtar har dessutom lämnats färdiga. 
Som bonus har det också inlämnats små tröjor 
och mössor.
Alltsammans kommer att skickas via Human 
Bridge i höst, då vi brukar samla ihop det som 
har stickats och virkats till nyfödda.

(Mer information på www.humanbridge.se)               
/Maria Andersson, diakoniassistent 035-17 97 41

ProjektProjekt

Söndagen den 19 september är det val i Svenska kyrkan. 
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk 
folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang 
och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.

Rose-Marie, vad är på gång? 
Som vi har väntat. Som vi har längtat...
… efter er, kära församlingsbor! 
Liksom våren, som ligger i startgroparna, gör vi 
som arbetar i församlingen det också.
Nu, mitt i den skira grönskan, omgivna av de 
knallgula rapsfälten, med havet nära, försommaren 
i antågande och ganska många vaccinerade, kan vi 
väl ändå få känna hopp, tillförsikt, tro på det goda 
och att ljuset verkligen vinner över mörkret!
Det gör det i dubbel bemärkelse när vi på alla stäl-
len redan i midsommarveckan bjuder in till våra 
sommarcaféer utomhus i härliga miljöer. En kopp 
kaffe eller te med något gott till är en lisa för oss alla efter vad som varit. För att 
inte tala om sällskapet vi kan få av varandra; höra röster, få prata, skratta och dela 
stort som smått, lyssna till fåglarna och suset av nygröna doftande löv i vinden! 
Höra svalorna svirra förbi och känna oss lättare och ljusare till sinnet. Det är 
bland annat detta vi planerar för med glädje! 
När du håller denna tidning i din hand, är förmodligen frälsarkransvandringarna 
i full gång, barngrupperna har startat i mindre format, förhoppningsvis har res-
triktionerna lättat och vi kan ta emot flera i våra kyrkor och församlingshem.
Några av oss medarbetare köper nya trädgårdsmöbler och parasoller för härliga 
eftermiddagsstunder då vi kan få träffas igen. På kyrkogårdarna är det full akti-
vitet. Det klipps, beskärs och planteras. Allt för att vi ska känna oss välkomna till 
gudstjänster, samlingar, konserter och högtidsstunder.
Snart sjunger barnen sommarsånger och springer genom gräset ...
Vi har packat fördelsedagspåsar till de som förra året fyllde 80 eller 85 år. Till 
hösten hoppas vi kunna ha vårt kalas för årets jubilarer i församlingsgården.

Ja, vi är fortfarande här.  I glädje och sorg, när livet är krångligt och också när det 
finns något att tacka för. Tveka aldrig att höra av dig! Vi kommer gärna till dig 
och du är mer än välkommen till oss! För er alla gäller det som vi brukar säga till 
barnen, när de kommer inför jul och påsk, till Luciafiranden och skolavslutningar: 
Vi finns här, för er. Välkomna till ER kyrka!

Kvällslunk  ”Ord på vägen” och  
gemenskap  kring medhavd fika.  
7 juni från Mariakyrkan 
sedan 1:a måndagen i månaden (olika start- 
platser). Vi går kl 18.00 i ca 30 min.
Anmälan och info:  Per 035-406 76 
Laila 035-22 12 92
 

Pilgrims-/kvällsvandring
21 juni kl 18.00 fr Snöstorps förs. gård
Så här går en kvällsvandring till: 
Vi presenterar oss kort för varandra.
Information om vad en pilgrimsvandring är och 
hur den går till. Vandring i lugn takt i ca 1,5 
timme. Egen fika, samtal och enkel andakt. 
Vi brukar vara färdiga omkring kl 20.30. 

Info: Elisabet Kling, diakon i Halmstads förs. 
Tel: 035-282 21 07

Foto Thomas JohanssonVinnaltFoto

Orienteringsskyltar på 
kyrkogårdarna 

Nu ska det bli lättare att hitta på 
kyrkogårdarna! Under året kommer 

illustrationer över kyrkogårdarna 
 sättas upp för att besökaren lätt-
are ska hitta till rätt kvarter eller till 

närmsta redskapsplats.

Årets fastekampanj ”Under samma himmel” erhöll, genom skänkta 
medel, via Snöstorps församling 15 973 kr. Tack för din gåva!

Diakoniassistent och samtalsstöd/ Rose-Marie Kuchler tel 035-17 97 26 
e-post: rose-marie.kuchler@svenskakyrkan.se

Foto: Albert Hillert/IKON

Foto:Maria Andersson

STORT TACK även till er som stickat 
sockor och tossor till alla dopbarn!


